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یادداشت

منشاء عقاب دو سر در
نشان دولتی روسیه

پایگاه اینترنتی روسیا الیوم گزارش داد که زیگمر گابریل ،وزیر خارجه آلمان ،این موضوع را در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با ایمن الصفدی همتای اردنی خود در امان بیان کرد.
وی همکاری روسیه و آمریکا برای پایان دادن به این بحران به شکلی مسالمت آمیز را ضروری توصیف نمود.
الصفدی نیز حمایت کشورش از گفت و گوهای آستانه برای تحقق آتش بس در سوریه را اعالم کرد و تصریح نمود که بحران سوریه بدون حضور روسیه حل نمیشود چون شریک مذاکرات صلح
در این کشور میباشد .وی همچنین یادآور شد که اردن با اروپا ،آمریکا و روسیه برای حل سیاسی بحران سوریه همکاری خواهد نمود به ویژه که پیروزی بر داعش فقط نظامی ،خواهد بود.
هدف زیگمر از سفر به اردن و فلسطین بررسی منازعه فلسطینی صهیونیستی و بحران سوریه است.

چامسکی نظریه پرداز آمریکایی:

آمریکا خطرناک ترین کشور دنیا است

وی در ایــن مصاحبــه بــا پایگاه
«تــروتآوت» در پاســخ به ســوالی
درباره رویکرد رســانههای جریان اصلی
درباره خطر ســاحهای هستهای گفت
که برنامه هســتهای امریــکا در دوران
باراک اوبامــا ،رئیسجمهوری ســابق
آمریکا نوســازی شــده و دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری فعلی در حال گســترش
این روند است.
چامســکی با بیان اینکه روسیه از
گسترش برنامه تســلیحات اتمیآمریکا
در ماه آوریل  160مین ســالروز تصویب نشــان دولتی روســیه عقاب دو سر
برگزار شد .چند طرح نشان دولتی روســیه برای انتخاب به امپراطور الکساندر دوم
پیشنهاد شــد .امپراطور روسیه نشان عقاب دوسر را  11آوریل سال  1857میالدی
انتخاب کرد.
مورخان درباره ظاهر شــدن این نشــان در روس باســتان بحث میکنند .اما
در اســناد تاریخی آمده است که نشــان عقاب دو سر بر نمای قطار عروسی صوفیا
پال ِئولوگ با ابریشــم سیاه بر زمینه طالیی نقش بســته بود .دختر « فوما» و دختر
عموی آخرین امپراطور بیزانس کنســتانتین یازدهم اواخر قرن پانزدهم به مســکو
آمد .او همســر امیر کبیر یوهان سوم شــد .عقاب دو سر سمبل قدرت در سرزمین
روس است .لیدیا کاتاشــوک پرنده شناس در مصاحبه با خبرنگار « اسپوتنیک» در
این خصوص گفت :البته هر پرنده ای خوب است ،اما اینکه چرا عقابها در نشانها
و آرمهای دولتی محبوب هســتند براحتی قابل توضیح است .برای انسان ،جانوران
وحشی جذاب هستند زیرا تجسم گر قدرت هستند .جانوران وحشی بر قربانیان خود
حکومت میکنند و نه بر عکس .بندرت ما اردک ،قو ،شــتر مرغ یا بوقلمون را روی
آرم و نشــان دولتی میتوانیم ببینیم .عقاب یک پرنده وحشــی است .این پرنده ای
نادر اســت ،زیرا بر اســاس قوانین اهرام اکولوژیکی تعداد این نوع پرندگان وحشی
نمیتواند زیاد باشــد .از اینرو هر یک از آنها به نوعی بی نظیر اســت و هر عقاب
مســاحت بزرگی را کنترل میکند و از دید عالی برخوردار است» .راستش به عقیده
متخصصان ،عقاب پرنده قوی و شجاع آنطور که تصور میشود نیست .این پرندگان
وحشی از وجود انسان در نزدیکی آشیانه خود وحشت دارند و سعی میکنند از نقاط
مسکونی دور باشند.
مهمترین مسأله برای عقابها فعالیت اقتصادی انسان است .از اینرو ،عقابها
با مسأله تغذیه روبرو میشوند .عامل نگرانی نیز مسأله دوم است .عقابها بر خالف
بســیاری از پرندگان ،نســبت به حضور بیگانه فوق العاده حساس هستند .هر چند
عجیب به نظر میرســد ،اما این پرندگان بزرگ و قوی با احســاس نزدیک شدن
انسان از دفاع از آشیانه خود که در آن بچهها و یا تخمها قرار داشته باشند میترسند
و حتی ممکن است آشیانه را تنها بگذارند و دیگر به آنجا برنگردند».
یکی دیگــر از خصوصیات عقابها وفاداری آنهاســت .اما بــه عقیده پرنده
شناســان ،این نوع رفتار مشــروط به سرزمینی اســت که این پرنده کنترل میکند
و نــه وفاداری به جفت خود.قبل از هر چیز ،عقابها به محل ســکونت خود وفادار
هستند .از آنجا که تعداد عقابها کم است و هریک از آنها به سرزمین تحت کنترل
خود وفادار اســت بطور اتوماتیک عقابها به یکدیگر وفادار میمانند .در زمان جفت
گیری ،آنها میتوانند همراه یکدیگر شکار کنند .در بین عقابها ،عقاب ماده برتر از
عقاب نر اســت :عقاب ماده قوی تر و بی باک تر است .بارها اتفاق افتاده است که
عقاب نر شکاری زده است ولی عقاب ماده آن را تصاحب کرده است».
پاورقی

آرای سید قطب و بنیادگرایی

قسمت چهارم

جامعه جاهلی از نظر ســید قطب جه نوع جامعهایســت؟ وی در پاسخ به این
سوال در کتاب معالم فی طریق چنین پاسخ میدهد :هر جامعهای که اسالمینباشد،
جاهلی اســت؛ جامعهی جاهلی که در ایمان ،عقاید و قوانین آن چیزی به غیر خدا
پرســتش میشــود .طبق این تعریف همه جوامعی که در حال حاضر وجود دارند،
در قلمــرو جاهلیت قرار میگیرنــد .از نظر وی در رأس جامعــه جاهلی ،جامعهی
کمونیســتی قرار دارد ،اول اینکه وجود خدا را انــکار میکنند و دوم اینکه به جای
خداوند ،حزب در آن مورد پرســتش اســت .در مرحلهی بعدی جوامع بت پرستی از
قبیل هندوســتان ،ژاپن ،فیلیپین و آفریقا قرار دارند .ســید قطب با توجه به آیه 50
سوره مائده در کتاب« سایههای قرآن» جاهلیت را چنین تعریف میکند :همان طور
که خداوند در این آیه شــرح میدهد ،جاهلیت ،حکومت انسان بر انسان است.او به
دو نوع جامعهی اسالمیو جاهلی معتقد بوده است.
قطب در آثار خود بازگشــت به اندیشه اسالم نخســتین را ،چارهی مشکالت
جوامع اسالمیمیداند .وی اســام را روح فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مسلمانان
تلقی میکند و بازگشــت به اصول اولیهی آن را تنها راه کســب استقالل واقعی و
عزت جوامع اســامیو در عین حال پیشرفت مادی آن میداند .آثار سید قطب در
جریان فکری -سیاسی سلفیه جای میگیرد.
ســید قطب آفت بزرگ جوامع اسالمیرا ملی گرایی میدانست و معتقد بود تا
وحدت مسلمانان جهان حاصل نشود.
سید قطب در بخشی از کتاب« معالم فی الطریق» توضیح میدهد که منظورش
جهاد به تمامیمعنای آن اســت و نه آن طور که مأیوس و شکستخوردگان آن را
تا حد جنگ دفاعی پایین آوردهاند و یا آن را با مبارزه درونی مؤمن علیه تهدیدها و
هوسها محدود میکنند .اگر فکر کنیم که تنها با حرف میتوانیم به جهاد مبادرت
کنیم به بیراهه و ســراب رفتهایم« :برقراری حکومت خداوند بر روی زمین و محو
حکومت بشــری ،گرفتن قدرت از دست بندگان غاصب و برگرداندن آن به خداوند،
اقتدار بر اساس قانون الهی ،و از بین بردن قوانین ساخته بشر تنها از طریق موعظه
و حــرف صورت نخواهد گرفت .آنهایی که قدرت خدایی را به زمین نصب کردهاند
و بندگان خدا را به ســتایش خود تبدیل کردهاند ،تنها از طریق حرف و ســخن بر
کنار نخواهند شد».
سید قطب با جاهل خواندن نظامهای سیاسی معاصر پیشنهاد کرد که از طریق
سازماندهی و تشکیل هســتههای پیشتاز ،نظام جاهلی را سرنگون کرده و با ایجاد
جامعه مسلمین به جای جامعهی جاهلی زمینه پیاده شدن اسالم را در سطح جهانی
نیز فراهم کنند .توســل به اقدامات رادیکال مسلحانه و جهاد نه تنها در دوره تبدیل
جامعه جاهلی به جامعه ی مســلمان ،بلکه بعا از آن نیز وظیفه مســلمانان مؤمن و
متعهد در نظر گرفته میشد.
کوتاه از چهار گوشه جهان

داعش بار دیگر در موصل از سالح شیمیایی
استفاده کرد

اینبار محله الثور در غرب موصل هدف حمله شیمیایی داعش قرار گرفت.
در این حمله  6غیرنظامیکشته و  12تن دیگر دچار حالت خفگی شدند.
این هفتمین حمله شیمیایی داعش در موصل است.حمله پیشین کمتر از یک
هفته پیش صورت گرفته بود .در مجموع تعداد کشــته شدگان بر اثر در حمالت
شیمیایی داعش در موصل  80نفر است که بیشتر آنها زن و کودک هستند.

بینالملل

اطالع دارد گفــت« :در صورتی که آنها
(روسها) تهدیدی احساس کنند ،امکان
دارد به انجــام یک حمله پیشــگیرانه
متقاعد شوند ،چون در غیر این صورت،
این آنها هســتند که میمیرند و این به
معنی این است که همه ما خواهیم مرد».
چامســکی همچنیــن ادعــای
رســانههای آمریکایی و مقامهای این
کشــور درباره اینکه واشــنگتن در حال
تالش برای منع اشــاعه ســاحهای
هستهای اســت را رد و تصریح کرد که

این کشور خواستار حل مسائل پیرامون
برنامه هستهای ایران نبوده است.
وی گفت« :آنها مطمئن ًا در تالش
برای مبارزه با اشــاعه هستهای نیستند.
اگر آنها میخواهند با این موضوع مقابله
کنند ،کارهایی هست که میتوانند انجام
بدهند .مســئله مربوط بــه ایران  -که
در واقــع هیــچگاه اهمیتی نداشــت -
میتوانست ســالهای پیش از این حل
شود».
این نظریهپرداز و تحلیلگر مســائل

بینالمللــی در ادامــه بــه موضوع کره
شــمالی پرداختــه و گفته کــه در واقع
بحران این کشــور نیز قابل حل اســت
چرا که چین و کره شــمالی به شــرط
کاهش مانورهای نظامیخصمانه آمریکا
با بمبافکنهای هســتهای در مرز کره
شمالی ،با توقف توسعه برنامه هستهای
پیونگیانگ موافق هستند.
چامسکی بر همین اساس گفت که
«آمریکا خطرناکترین کشور در جهان
است».

ناوگروه تهاجمیآمریکا عازم آبهای کره شد
به گزارش رویتــرز ،دولت دونالد ترامپ ایــن ناوگروه را به منظور
اخطار به کره شمالی روانه آبهای شبه جزیره کره کرده است.
درهمیــن حــال رئیسجمهوری چیــن در یک تمــاس تلفنی با
رئیسجمهوری آمریکا درباره بحران کره شمالی از همه طرفها خواسته
خویشتنداری نشان دهند .چین اقدام به برگزاری مانورهای نظامیبا یک
ناوگروه تهاجمیآمریکا کرد که راهی آبهای کره شده است.
کره شمالی که از این اقدام آمریکا عصبانی است روز دوشنبه اعزام
ناوگــروه تهاجمیآمریکایی را «اقدامیبســیار خطرناک» خوانده و گفته
است« :ایاالت متحده نباید نابخرادانه عمل کند و تمامیتبعات اقدامات
تحریکآمیز احمقانه نظامیخود را در نظر بگیرد».
اطراف سایت اتمیکره شمالی از سکنه خالی شد
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشــنبه در گزارشی اعالم کرد:
احتمال میرود که کره شمالی روز سه شنبه به مناسبت هشتاد و پنجمین
سالگرد تاسیس ارتش این کشــور دست به ششمین آزمایش هسته ای
بزند.
همین گزارشها باعث شد تا «شــی جین پینگ» رئیسجمهوری

مذاکرات پشت درهای
بسته در قطر
زهرا شریعتی فر -مترجم

 25ژانویه  ، 2016روزنامه پاکستانی -انگلیسی زبان داون
طالبان افغان اعالم داشتند که "دفتر سیاسی" آنها در قطر ،تنها
دوبی:
ِ
نهادی ســت که اختیار نمایندگی از سوی ایشان را جهت انجام مذاکرات
داراســت .گفتگوهایی که به تقویت مواض ِع شخصی میانجامد که کنترل
کشاکش نبردی بر عهده داشت که به مرگ رهبر آنها یعنی
این گروه را در
ِ
مال محمد عمر انجامید.
طالبان ،در اظهارات ســخنگوی خود ذبیــح اهلل مجاهد ،از مذاکرات
پشت درهای بســته که در شرایط غیر رسمیدر پایتخت قطر ( دوحه) در
جریان بود ،سخن گفت.
مجاهد ،حکومت خود را "امارت اسالمیافغانســتان" نامید ،این گروه
همچنین تقاضاهایــی را طرح نمود از جمله آزادی تعداد نامشــخصی از
زندانیان و حذف نام مقام ارشــد این گروه از فهرســت سیاه سازمان ملل.
وی از این درخواســتها به " گامهای ضروری اولیه برای تحقق صلح "
نام برد.
گفتگوها در قطر از طریق کنفرانسهای پاگواش در زمینههای علمی،
امور مرتبط با مســائل جهانی و گروه برنــده جایزه صلح نوبل که بر حل
و فصل مناقشهها تمرکز داشت ،ســازماندهی گردید .این کنفرانس سال
گذشــته مذاکرات مشابهی را برگزار نمود که مقامات افغان در آن شرکت
داشتند.
رســمی صلح که کشــورهای
های
ش
تال
از
مذاکرات
و
مباحثــات
ِ
افغانستان ،پاکستان ،چین و ایاالت متحده را شامل میشود ،مجزا هستند.
طالبان مشــمول این مذاکرات نمیشــود اما هدف ،هموار نمودن مسیر
گفتگوهــای میــان نظامیان و کابل بود که در  6فوریه در اســام آباد از
سر گرفته شد.
گفتگوهای زود هنگام صلح در تابســتان گذشــته با مشــکل مواجه
گردید و آن زمانی بود که دولت افغانســتان اعالم نمود مال عمر در سال
 2013کشــته شده اســت .این اعالن ،طالبان را از فضای مذاکرات خارج
قدرت درون گروهی بر سر جانشینی وی گردید.
جنگ
ِ
نمود و منجر به ِ
این باور وجود دارد که اعضای دفتر غیر رســمیطالبان در قطر با مال
اختر منصور در ارتباط هستند .فردی که رسما باالترین جایگاه را در میان
اعضای این گروه پس از مرگ مال عمر داشته و درگذشته برای مدت زمان
طوالنی معاونت مال عمر را عهده دار بوده است.
طالبان در ســال  2013دفتری را در قطــر افتتاح نمود ،اما زمانی که
پرچم ســفید را در زمان حکومت  5ساله طالبان در افغانستان بر افراشت،
خشــم رئیسجمهور حامد کرزای و سپس امریکا را برانگیخت .این اقدام،
دو ِر گذشته مذاکرات صلح را از دستور کار خارج نمود و منجر به تعطیلی
رسمیدفتر طالبان در سال  2013گردید .گرچه اعضای این دفتر در کشور
گازی" قطر ،ماندگار شدند.
"سرشار از منابع نفتی و
ِ
در ســال  ،2014قطر به مقامــات رســمیآمریکایی کمک نمود تا
مذاکرات آزادی نظامیآمریکایی در ازای انتقال  5تن از بازداشــت شدگان
ِ
طالبان از زندان گوانتاناموی آمریکا در کوبا به این کشور (قطر) به سرانجام
برسد .در بیانیه این گروه از آخرین مذاکرات قطر ،آمده است که" :طالبان
هدف پایان بخشی به
نســبت به موضوع صلح و توفیق آن در دستیابی به ِ
مداخالت خارجی در افغانســتان و نیز ایجاد یک " نظام اسالمیمستقل"
توجــه خاص دارد .ایــن بیانیه عنوان نمــود که این گــروه متعهد به "
فعالیتهای مدنی"" ،آزادی بیان" و " رعایت حقوق زنان در سایه قوانین
اسالمی" ،منافع و ارزشهای ملی بوده و خواهان ایجاد" تعامل سازنده با
دنیا بر اساس احترام متقابل " است .وی اضافه نمود:
" ما خواهان دخالت در امور سایرین نیستیم  ،اجازه نمیدهیم سرزمین
امان به مکانی برای آسیب رسانی به دیگران مبدل شود و نیز اجازه دخالت
دیگران را در امور مربوط به خود نخواهیم داد" .

خلق چین و وزارت امور خارجه این کشــور در بیانیهای به شدت از همه
طرفها بخواهند دســت به اقدامینزنند که اوضاع را وخیم تر میکند .با
اوج گرفتن تنشها ،رسانههای کره جنوبی و آمریکا گزارش کرده اند که
کره شمالی ممکن است در سالگرد تاسیس ارتش آزمایش اتمیجدیدی
انجام دهد .کره جنوبی افزوده اســت که منطقه اتمی«پونگ گیه ری»
کره شمالی که پنجمین آزمایش اتمیاین کشور در سال  ۲۰۱۶میالدی
در آنجا انجام شد از سکنه خالی شده است.
همزمان اعالم شــده بود که شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد
روز جمعه نشستی برای بررسی آخرین تحرکات کره شمالی برگزار کند.
روزنامه گلوبال تایمز چین هم نوشته است که نگرانیهایی در میان
مــردم چین در مناطق مرزی این کشــور با کره شــمالی وجود دارد که
سرنوشت این ناحیه در آینده چه خواهد شد اما ساکنان این ناحیه کماکان
به زندگی عادی خود ادامه میدهند.
سایت اتمی«پونگ گیه ری» کره شمالی در  ۱۰۰کیلومتری مرز با
چین قرار دارد و در جریان آزمایش پنجم ،مردم تکانهای شدیدی را در
شهرهای این منطقه از چین احساس کردند.

بریتانیا در حال آماده باش برای یک حمله هستهای پیشگیرانه

به نقل از روزنامــه "ایندیپندنت"،
مایکل فالون وزیر دفــاع بریتانیا ضمن
انتقاد از جرمیکوربین رهبر حزب کارگر
این کشــور که گفته بود هرگز اجازه به
اســتفاده از سالح هســته ای نمیدهد،
تاکید کرد" :تــرزا میاحتماال در صورت
لزوم دستور حمله هسته ای پیشگیرانه را
صادر میکند".
وی گفت" :دولت نمیتواند دستور
به انجام اولین حمله هســتهای را غیر
محتمل بشمارد .ما قب ً
ال هم گفتهایم که
در شــرایط فوق العاده استفاده از سالح
هســتهای برای اولین بــار غیرمحتمل
نخواهــد بــود" .ســخنگوی رســمی
نخســتوزیر بریتانیا نیــز ضمن اظهار
نظر درباره سخنان فالون پیرامون حمله
هستهای پیشگیرانه گفت" :هیچ دلیلی

روزنامه معاریو اسرائیل سالها پیش
مطلبی درباره ماهی نصراهلل منتشر کرد.
این نوع ماهی زیبا اما ســمیکه قادر به
فلج کردن و چه بسا مرگ انسان است
از ســال  2007در آبهــای منطقه ای
فلسطین اشــغالی مشاهده شده است و
هیچ پادزهری برای آن وجود ندارد .در
آن زمان این گــزارش مورد توجه قرار
نگرفت و علــت آن به موضع تبلیغاتی
حــزب اهلل مرتبط بود .اما در اســرائیل
این مسئله مورد توجه قرار گرفت .البته
دانشمندان و کارشناسان امور اجتماعی
بیش از صیادان و گردشــگران به این
پدیده توجه نشان دادند .محور بحثها در

برای مخالفت با آنچــه وزیر دفاع گفته
وجود ندارد".
روســیه به تهدید هستهای
انگلیس پاسخ داد
مایکل فالون وزیــر دفاع انگلیس
روز دوشــنبه در مصاحبه با رادیو بی.بی.
سی گفت که لندن حق حمله پیشگیرانه
به دشــمن با استفاده از سالح هسته ای
را برای خود محفــوظ میدارد .فرانتس
کلینتســویچ معاون کمیســیون دفاع و

امنیت شــورای فدراســیون روسیه در
گفت وگو با خبرنگاران درباره این تهدید
اظهار کرد :سخنان وزیر دفاع انگلیس در
مورد حمله پیشگیرانه هسته ای شایسته
پاسخی محکم است و در بهترین شرایط
بخشی از جنگ روانی محسوب میشود
که انزجــار آور صــورت میگیرد .وی
افزود :در غیر این صورت ،این پرســش
طبیعی پیش میآید کــه انگلیس علیه
چه کشــوری آماده کاربرد سالح هسته
ای اســت .خبرگزاری ایتارتاس به نقل
از ســخنان کلینتســویچ نوشــت :اگر
انگلیس آماده کاربرد ســاح هسته ای
علیه یک قدرت اتمیاســت با توجه به
اینکــه قلمرو این کشــور چندان بزرگ
نیســت ،در صورت بــروز جنگ اتمیاز
روی کره زمین محو خواهد شــد .مقام

«ماهی نصراهلل» و نگرانی صهیونیستها

اسرائیل نیز نه بر سر سم ّ مهلک ،بلکه
بر ســر معنای این نام و ابعاد اجتماعی
آن بود .این روزنامه افــزود :نام ماهی
نصراهلل این روزها دوباره در رسانههای
اسرائیل مورد توجه قرار گرفته است زیرا
به تهدیــدی فیزیکی و عملی در خارج
از ابعاد اجتماعــی مرتبط با نام آن قرار
گرفته است .البته طرح مجدد این مسئله
ناخودآگاه موجب توجه بــه نام آن نیز
میشــود .این مسئله ناشــی از ترس و
نگرانــی اســرائیلیها از دبیرکل حزب
اهلل لبنان اســت .رســانههای اسرائیلی
میگویند وجود ایــن گونه ماهی دیگر
به مانند ســالهای گذشته اندک نیست

بلکه بــر تعداد آن در آبهــای مدیترانه
افزوده شده اســت .این گونه ماهی از
طریق کانال ســوئز و از دریای سرخ به
مدیترانه آمده اند و این مســئله موجب
شده است مســئوالن اسرائیل با نصب
عکسهایی از ماهی نصراهلل در سواحل
به گردشگران هشدار بدهند.
روزنامه اســرائیلیهاآرتص ضمن
اعتراف به نگرانی دائمی اســرائیلیها
از ناحیه ســید حســن نصراهلل به علت
صداقــت در گفتــارش و عمــل بــه
وعدههایش نوشــته اســت :اگر پدیده
نصراهلل طی سالهای گذشته تا این حد
در رسانههای اسرائیلی مورد توجه قرار

پارلمانی روس گفت :اگــر منظور وزیر
دفــاع انگلیس هم حمله به کشــوری
غیرهســته ای اســت ،در آن صورت،
مقامهای انگلیســی از افتخــار کاذبی
که آمریکا با پرتــاب بمبهای اتمیبر
هیروشــیما و ناکازاکی به دســت آورده
اســت ،آسوده نیستند و میخواهند آن را
تکرار کنند .وی افــزود :اما آن دوره نیز
همانند عصر امپراتوری انگلیس گذشته
اســت و لندن باید این واقعیت را بپذیرد.
روابط روســیه و انگلیس در ســالهای
اخیر تیره شــده و بحــران اوکراین نیز
تنشهای جدیدی میان دو کشور در پی
داشته است .روسیه و انگلیس دو کشور
دارای زرادخانه اتمیهستند اما تسلیحات
هسته ای روسها چند برابر قدرتمندتر از
انگلیسیها است.

نمیگرفت نام او اکنون تا این حد نگران
کننده نبود .او توانسته است در اسرائیل
تصویر مردی قابل اعتمــاد و محق از
خود ارائه دهد .او ریشــه ارتش اسرائیل
را در لبنان خشــکاند و در برابر اسرائیل
ســپری بازدارنده ایجاد کرد .نظیر او در
هیچ یک از کشــورهای عربی همجوار
اســرائیل وجود ندارد .هاآرتص افزوده
اســت :نصراهلل نخســتین رهبر عربی
اســت که توانست چهره ای متفاوت از
چهرههای تکراری ســران عرب ارائه
دهد و ثابت کرد که سخن بی محتوا و
دروغ نمیگوید و کالمش دقیق و قابل
اتکا است.

هشدار آمریکا به قطر

به گزارش نشــریه آمریکایی "فوربس" ،جیمز
ماتیس ،وزیر دفاع و فرمانده سابق تفنگداران دریایی
آمریکا در جنگ خاورمیانه ،در این باره شــدیداً به امیر
قطر هشدار داد .چرا که قطعا تهدید بزرگ احتمالی از
سوی اخوانیها را به خوبی درک کرده است.
به گفته ماتیس اگر آمریکا به زودی ســکوتش
را در برابر حمایت قطر از اخوان المســلمین نشکند و
دوســتانش حمایت مالی از اخوانیها را متوقف نکنند،
قادر نخواهد بود که تروریستها را شکست دهد.
بنا به گزارش این نشــریه آمریکایی ،ناظران در
انتظار لحظه ای هستند که واشنگتن ،موضع قاطعی را

به علت حمایتهای قطر از اخوان المسلمین در برابر
این کشور اتخاذ کنند.حمایت قطر از اخوان المسلمین
منجر به بروز اختالفاتی میان این کشور با عربستان،
بحرین و امارات در ســال  2014شد امری که موجب
شد این کشورها سفیران خود در قطر را فرا بخوانند.
با وجود برخی تالشها برای آشــتی از سوی دو
طرف ،اما در پشــت صحنه همسایگان قطر هنوز هم
از دوحه عصبانی هســتند چراکه این کشور همچنان
از این گروه حمایت مالی و پشتیبانی میکند گروهی
که خواســتار بی ثباتی و هرج و مرج در این کشورها
هســتند.حمایت قطر از اخوان به خوبی شناخته شده

و مرکز بحث و مناقشــه است .سعودیها و مقامهای
مصری معتقدند که قطر مدتی طوالنی اســت که از
اخوان المسلمین در سراسر خاورمیانه حمایت میکند.
اخوان المســلیمن از جمله گروههایی است که برای
ســرنگونی دولتهای مصر و عربســتان سعودی ،دو
متحد مهم ایاالت متحده آمریکا تالش میکنند.

چرا نتانیاهو رنگ موهایش را عوض کرد

وبگاه خبری «واال» اسرائیل اعالم کرد که نتانیاهو
با تمســخر رنگ جدید موهای خود و انتشار ویدئویی
گفته اســت« :چقدر زیباســت .همه چیز اینجا روشن
است ...همه چیز ســبز است .اندکی قهوه ای .منظورم

موهایم نیست».
وی در این ویدئو اظهار داشت :میگویند که رنگ
قهوه ای ،همان رنگ خاکســتری جدید است ،ولی به
شما وعده میدهم .منتظر بمانید تا چند هفته بعد رنگ

خاکستری قدیمیبار دیگر نمایان خواهد شد.
اسنادی که درباره فساد نتانیاهو منتشر شده است،
نشــان میدهد که وی ماهانه  1600دالر برای موی
خود هزینه میکند.

